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НАКАЗ
■1 5 ”

2оі Є

№

£ 2-

м.Київ

Про організацію роботи
зі створення та функціонування
веб-сайтів навчальних закладів
Відповідно до законів України «Про Національну програму
інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади
запобігання і протидії корупції», Бюджетного кодексу України, з метою
забезпечення відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень, а
також широкого інформування громадськості про діяльність навчальних
закладів Київської області,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити методичні рекомендації щодо забезпечення функціонування
сайтів навчальних закладів у всесвітній мережі Інтернет (додаток 1).
2. Затвердити форму каталогу офіційних сайтів навчальних закладів
(додаток 2).
3. Затвердити форму для здійснення моніторингу стану інформаційного
наповнення офіційних сайтів навчальних закладів (додаток 3).
4. Місцевим органам управління освітою:
4.1. сприяти створенню та функціонуванню офіційних
підпорядкованих навчальних закладах усіх типів і форм власності

сайтів

у

постійно;
4.2. керуватися методичними рекомендаціями щодо забезпечення
функціонування сайтів навчальних закладів у всесвітній мережі Інтернет
постійно;
4.3. забезпечити надання організаційно-методичної та консультативної
підтримки офіційним сайтам підпорядкованих навчальних закладів
постійно;
4.4. забезпечити розміщення на офіційних сайтах відділів (управлінь)
освіти адрес сайтів навчальних закладів районів (міст) за формою, наданою у

додатку 2, та подання їх департаменту освіти і науки (Центр нових
інформаційних систем і технологій) на електронну адресу: cnitsait@gmail.com
до 01.05.2016;
4.5. призначити відповідальну особу за проведення моніторингу якості
наповнення сайтів закладів освіти
до 01.04.2016;
4.6. здійснювати моніторинг якості інформаційного наповнення офіційних
сайтів навчальних закладів за формами, наданими у додатку З
щомісячно;
4.7. забезпечити подання узагальнених даних про якість інформаційного
наповнення офіційних сайтів навчальних закладів департаменту освіти і науки
(Центр нових інформаційних систем і технологій) на електронну адресу:
cnit.pleskach@gmail.com
двічі на рік: 03.05 та 03.12.
5. Навчальним закладам всіх типів і форм власності:
5.1. завершити роботу щодо створення офіційного сайту навчального
закладу
до 25.06.2016;
5.2. забезпечити якісне функціонування офіційного сайту навчального
закладу та його систематичне інформаційне наповнення
постійно;
5.3. здійснювати розміщення нових матеріалів на сайті навчального
закладу
не рідше одного разу на тиждень.
6. Центру нових інформаційних систем і технологій (Плескач С.М.):
6.1. надавати організаційно-методичну та консультативну підтримку
офіційним сайтам місцевих органів управління освітою та навчальних закладів
постійно;
6.2. забезпечити узагальнення даних від місцевих органів управління
освітою щодо стану інформаційного наповнення офіційних сайтів навчальних
закладів
двічі нарік: 12.05 та 12.12;
6.3. оновити інформацію на сайті департаменту освіти і науки про каталог
офіційних сайтів навчальних закладів.
до 15.05.2016;
7. Контроль за виконанням наказу покласти заступника директора
департаменту освіти і науки Осипенко Ж.Ж.

Директор департаменту

І

Додаток 1
до наказу департаменту освіти і науки

Методичні рекомендації щодо забезпечення функціонування сайтів
навчальних закладів у всесвітній мережі Інтернет
I. Мета створення офіційного сайту навчального закладу
Офіційний сайт навчального закладу - це сукупність електронних
документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади
та основні напрями діяльності навчального закладу, об’єднаних однією
електронною адресою (доменним іменем або
ІР-адресою), та є його
Інтернет-представництвом у всесвітній мережі Інтернет (далі - мережа
Інтернет).
Метою створення та функціонування офіційного сайту навчального
закладу є забезпечення громадян України достовірною інформацією про
освітні послуги, які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи,
висвітлення його діяльності, широке інформування громадськості про
досягнення та перспективи розвитку навчального закладу, про нововведення
у галузі освіти.
II. Адреса офіційного сайту навчального закладу та її
використання
Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі Інтернет Забороняється використовувати адресу навчального закладу в цілях, не
пов'язаних із діяльністю навчального закладу, з метою отримання прибутку, а
також з порушенням законодавства України.
III. Інформаційне наповнення офіційного сайту та його механізми
Розділи (сторінки або складні розділи, що містять підрозділи)
офіційного сайту навчального закладу повинні містити інформацію про:
- нормативні документи (Статут навчального закладу, правила
конкурсного прийому (для шкіл нового типу), інформацію про надання
освітніх послуг та специфіку роботи навчального закладу);
- історію навчального закладу (рік заснування, керівники навчального
закладу, видатні події, пов’язані з життям навчального закладу, видатні
випускники навчального закладу, досягнення педагогічного та учнівського
колективів тощо);
- адміністрацію закладу (П.І.Б. директора та його заступників,
телефони, дні та години прийому громадян);
- державні закупівлі (для фінансово самостійних навчальних закладів);
- мережу класів навчального закладу;
- режим роботи навчального закладу (кількість днів робочого тижня,
змінність навчання, розклад дзвінків);

- розклад уроків;

- розклад гуртків та секцій;
- педагогічний колектив (склад педагогічного колективу);
- новини у діяльності навчального закладу;
- шкільну бібліотеку;
- дистанційне навчання;
- учнівське самоврядування;
- зовнішнє незалежне оцінювання (нормативні документи, графік
проведення ЗНО, особливості реєстрації, перелік необхідних документів для
перепустки до пункту' тестування тощо);
- контакти (юридична адреса навчального закладу, адреса електронної
пошти, схема проїзду до навчального закладу);
- корисні посилання (посилання на сайти органів управління освітою,
зокрема: Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації, місцевого органу управління
освітою, Українського центру оцінювання якості освіти, Обласного
регіонального центру оцінювання якості освіти тощо).
З метою якісного інформаційного наповнення сайту створюється
творча група зі складу представників педагогічного, учнівського (окрім
дошкільних навчальних закладів) та батьківського колективів.
Обов’язки щодо інформаційного наповнення розділів (сторінок)
офіційного сайту колегіально розподіляються між членами творчої групи.
Керівник навчального закладу визначає осіб, відповідальних за
інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту навчального
закладу.
Розміщення
інформації
на
офіційному
сайті
здійснюється
адміністратором або відповідальними за інформаційне наповнення розділу
(розділів) офіційного сайту навчального закладу.
На офіційному сайті навчального закладу може розміщуватися
інформація тільки після її погодження з керівником навчального закладу або
його заступниками.
На офіційному сайті навчального закладу не може міститися
інформація, що пропагує насильство та жорстоке поводження з дітьми.
Оновлення інформації на офіційному сайті навчального закладу
здійснюється за необхідності; розділи, які висвітлюють поточну діяльність
закладу, оновлюються не рідше 1 разу на тиждень.

Додаток 2
до наказу департамента освіти і науки

Форма каталогу офіційних сайтів навчальних закладів
Повна назва
навчального
закладу

Юридична адреса
(індекс, вулиця,
будинок)

Телефон

П.І.Б. керівника

___________ району (міста).
Адреса офіційного
сайту

Адреса електронної
пошти

№
Повна назва

з/
п

загальноосвітнього
навчального
закладу (зоні. нвк,

НВО, ліцеї, гімназії)

1.
2.

3.

Прізвище, ініціали та посада особи, що здійснювала аналіз якості функціонування сайтів
Результати аналізу функціонування сайтів зафіксовано (реквізити наказу, довідки, дата та місце розгляду питання)
і

На сайті наявні та якісно функціонують рубрики (так/ні)

Сайт у закладу відсутній

Сайт закладу в цілому функціонує якісно
(так/ні)

Корисні посилання

Контакти

Зовнішнє незалежне оцінювання

Учнівське самоврядування

Дистанційне навчання

Шкільна бібліотека

Новини навчального закладу

Педагогічний колектив

Розклад гуртків та секцій

Розклад уроків

Режим роботи навчального
закладу

Мережа класів навчального
закладу

Державні закупівлі (для
фінансово самостійних
навчальних закладів)

Адміністрація

Історія навчального закладу

Нормативні документи

На сайті наявні рубрики, що містять
застарілу інформацію (так/ні)

На сайті наявні порожні рубрики (так/ні)

Наявність на сайті реклами, не сумісної з
навчально-виховним процесом (так/ні)

Кількість оновлень рубрики «Новини» за
календарний місяць

Наявність на сайті рубрики «Новини»
(так/ні)

Додаток З
до наказу департаменту освіти і науки
від L
S . P
l _____

Форма для здійснення моніторингу стану інформаційного наповнення офіційних сайтів навчальних закладів

